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Politiske vedtak og føringer 
■ Bystyrevedtak 2012 

■ Iverksettelse av forprosjekt i tråd med Husbankens metodikk for 
områdeløft.

■ Bystyrevedtak 2014
■ Beplantning i bygatene.
■ Oversikt over regulerte uterom og friområder.
■ Vedlikeholdet av eksisterende friområder og uterom forbedres.
■ Aktiv medvirkning fra beboere.
■ Bydelsutvalget får en representant i prosjektgruppen.

■ Kommunalstyret for levekår 2017
■ Videreføring av levekårsløftet på Storhaug til 2019. 
■ Søke statlig medfinansiering for lengre satsing. 
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Hva, hvordan, hvorfor? 
■ HVA?

■ By- og nærmiljøutvikling i 
nordøstlige del av Storhaug 

■ Utvikle gode bo- og nærmiljøer og 
økt lokalt engasjement 

■ HVORDAN? 
■ Detaljerte stedsanalyser
■ Utprøve nye samarbeidsformer

mellom beboere, frivillighet, 
næringsliv og kommune

■ Bredt spekter av fysiske, sosiale og 
miljømessige tiltak

■ HVORFOR? 
■ Utjevne levekårsforskjeller 
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Fysiske tiltak

■ Utgangspunkt i 
Prosjekt uterom 

■ Gjennomføres i dialog 
med bydelen 

■ Tiltakene skal bidra til:
■ Trygghet 
■ Aktivitet
■ Sosiale møteplasser 
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Sosiale og miljømessige tiltak 
■ Eksempler på sosiale tiltak:

■ Eg vil lære!
■ Fritid for alle
■ Aktivitetstilbud i 

Storhaughallen og på 
Midjord bydelshus

■ Chalk, don’t chalk (Nuart) 

■ Eksempler på miljømessige tiltak:
■ Omdømmebygging på 

Midjord 
■ Nabolagshager 
■ My street – samarbeid med 

LEVA Urban design 
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Mobilisering og engasjement 
■ Mobilisering av lokale krefter 

bidrar til:
■ Ny kunnskap om nærmiljøet  
■ Gi nærmiljøets eierskap   
■ Prosjektets legitimitet 

■ Tiltak for økt beboerinvolvering:
■ Etablering av bydelsgruppe 
■ Nærmiljøtilskudd
■ Nærmiljøkontor 
■ Medvirkning på hjul
■ Nettportal
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SAMMEN FOR EN LEVENDE BY
er til stede - vil gå foran - skaper framtiden

Takk for oppmerksomheten!
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